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BAB V 

 SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data pada bab IV, hal yang ditemukan dalam penelitian 

kemampuan mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif siswa kelas X MAMA 

Gisting tahun pelajaran 2012/2013 adalah sebagai berikut. 

a. Skor rata-rata tes kemampuan mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif 

siswa kelas X MAMA Gisting tahun pelajaran 2012/2013 adalah 73,65.  

b. Skor rata-rata tes kemampuan siswa mengubah kalimat aktif menjadi kalimat 

pasif untuk tiap-tiap indikator adalah sebagai berikut. 

1. Kemampuan mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif siswa kelas X 

MAMA Gisting tahun pelajaran 2012/2013 pada aspek ketepatan struktur 

pembentukan kalimat pasif  termasuk dalam kategori baik  (77,22%). 

2. Kemampuan mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif siswa kelas X 

MAMA Gisting tahun pelajaran 2012/2013 pada aspek ejaan termasuk 

dalam kategori cukup (69,37%). 

c. Skor rata-rata kemampuan mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif siswa 

kelas X MAMA Gisting tahun pelajaran 2012/2013 tergolong dalam kategori 

baik karena berada dalam interval 70—84. Namun, persentase siswa 
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berkategori cukup menjadi jumlah terbesar jika dibandingkan dengan kategori 

lain, yaitu 42,85% dengan frekuensi siswa 15 orang. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian kemampuan mengubah kalimat aktif menjadi kalimat 

pasif pada siswa kelas X MAMA Gisting tahun pelajaran 2012/2013, saran yang 

dapat diberikan penulis adalah adalah sebagai berikut. 

 

1. Kemampuan yang baik dalam mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif  

siswa kelas X MAMA Gisting mengindikasikan bahwa mereka dapat menulis 

dengan memanfaatkan variasi-variasi yang ada dalam menyusun sebuah 

tulisan. Hal ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi guru mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di sekolah tersebut untuk terus mengembangkan 

keterampilan siswa-siswanya dalam menulis dengan menggunakan kalimat 

yang bervariasi.  

 

2. Berdasarkan hasil penelitian, penulis seringkali menemukan kesalahan dalam 

penggunaan ejaan. Skor rata-rata untuk aspek ejaan ini bahkan lebih kecil 

dibandingkan aspek yang lain. Oleh karena itu, guru mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di MAMA Gisting diharapkan lebih banyak memberikan pengarahan 

tentang ejaan dalam pembelajaran di dalam kelas agar pemahaman siswa 

tentang bahasa Indonesia  semakin baik. 

 

3. Siswa diharapkan dapat memanfaatkan variasi-variasi kalimat yang ada ketika 

menyusun suatu tulisan sehingga kalimat yang dihasilkan tidak datar atau 

monoton ketika dibaca. Aspek kebahasaan seperti ejaan harus menjadi 
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komponen yang terus diperhatikan dalam menyusun suatu tulisan agar bahasa 

yang digunakan sesuai dengan kaidah atau tatanan bahasa Indonesia. 

Kemudian, dalam menyusun suatu tulisan, siswa hendaknya memperhatikan 

tulisan yang dibuat agar tampak lebih rapi dan jelas sehingga mudah dipahami 

oleh pembaca. 


